
Tujuan Investasi Ulasan Manajer Investasi

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para pemegang polis 
dan calon pemegang polis PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Laporan ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, 
dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential 
Syariah. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa 
lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. 
Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset keuangan yang 
tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. 
Prudential Syariah tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, 
atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau 
terima atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, 
opini, atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Syariah dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi dengannya, 

termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang 
tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa investasi 
lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk dengan 
pihak-pihak di luar laporan ini.

Prudential Syariah mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui 
pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang 
terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial 
berbasis Syariah yang berdasarkan transparansi, gotong royong dan keadilan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat Indonesia yang terus berkembang. PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Alokasi AsetAlokasi Portofolio

Kinerja Kumulatif – Sejak Terbit Kinerja Bulanan – Sejak Terbit

PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF)

Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas BUMN Fund IV 100%

Pendapatan Tetap 100% Reksa Dana Bahana Syariah Penyertaan Terbatas 
BUMN Fund IV 100%

Informasi Lainnya

Kinerja Investasi

PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund adalah Dana investasi jangka menengah dan panjang yang menyediakan capital guarantee terhadap modal awal yang 
tidak dicairkan hingga tanggal jatuh tempo pada tahun kelima dan juga bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan 
dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen pendapatan tetap di pasar modal. Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang ingin mendapatkan kepastian 
pengembalian modal awal dan sekaligus bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedang. Dana Investasi Syariah Extra Capital Fund (Rupiah) memiliki strategi 
investasi pendapatan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan rincian alokasi aset:
• 90%-100% pada efek bersifat pendapatan tetap termasuk reksa dana penyertaan terbatas; dan
• 0%-10% pada kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang termasuk reksa dana pasar uang.

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 Tahun
 Annualized

3 Tahun 5 Tahun Sejak Terbit

Fund -0,53% 0,87% 0,86% 10,46% N/A N/A 13,44%

Kode 
Bloomberg

Harga Unit 
(Bid)

Harga Unit 
(Offer)

Dana 
Kelolaan 
(milyar)

Dana 
Kelolaan 

(milyar unit)

Tanggal 
Peluncuran

Mata 
Uang

Biaya 
Pengelolaan 
(Tahunan)

Frekuensi 
Valuasi Bank Kustodian Tingkat 

Risiko

PRSYECP:IJ Rp1.000,38 Rp1.415,68 Rp55,47 0,04 01-Jul-19 Rupiah 0,20% Harian Standard 
Chartered Bank Menengah


